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Wat zijn de bezoekersaantallen? 

Vraag Bezoekersaantallen 

per jaar,  

gemiddeld per dag,  

per maand 

Drukke maanden zijn mei en juni 

Duidelijke stijging aantallen bezoekers 

In 2011 bijna 1000 per maand gemiddeld 

Stijging zet zich door in 2012 

Nieuwe website binnen een maand op 1000 
bezoekers 

Teller op nieuwe site 

 

Bezoekers Website 23-6-2012.xls


Aantal leden met inlogcode en het 
gebruik. 
 

Vraag 2 

76 van de 131 leden hebben een inlogcode 

het is niet mogelijk het gebruik te toetsen per 

lid (privacy) 

het is wel mogelijk om per maand het aantal 

bezoekers van de ledenpagina te achterhalen, 

maar dit is niet te herleiden naar leden 

 



De commissie- activiteiten 

Vraag 3 
De commissie is in het afgelopen jaar 3 keer 

bijeen geweest: 
14 januari 
3 maart samen met een bestuursdelegatie 
19 mei 

 
Tussentijds: intensief mailverkeer en samenwerking 

via google-docs , dropbox en picasa over: 
 nieuwe teksten en afbeeldingen  

 ontwerp van de nieuwe website 

 overleg met het bestuur 

 taakverdeling binnen commissie 



Wat waren de activiteiten van de 
commissie? 

 Kiezen van nieuwe websoftware 
 Keuze is geworden: WebsiteX5 
 Leren werken met websoftware 
 Ontwerp van nieuwe website 
 Bouwen van nieuwe website 
 Testen van nieuwe website 
 Inloggegevens aanmaken en verzenden 
 Nieuwe teksten gemaakt voor de website voorzien van 

nieuwe afbeeldingen 
 Overleg met het bestuur 
 Bijhouden van wijzigingen 
 Plaatsen van overlijdensberichtgen op oude en nieuwe site 
 Plaatsen van ledenlijsten 
 Plaatsen van berichten over Rapat Unum op beide sites 
 



Begroting Commissie Website 
2012 en 2013 
 

Vraag 4 

De Commissie Website maakt geen begroting omdat ze geen budget 
ontvangt van het bestuur en ook geen begroting hoeft in te dienen.  

De Commissie werkt op declaratiebasis 

De kostensoorten zijn: 

Hostingpakket Provider One.com inclusief Domeinnaam: € 77.11 per 
jaar 

Vergaderkosten (3x per jaar) 

Reiskosten (OV-tarief Tweede klas) 

Software voor websitebouw en onderhoud: € 69,95 eenmalig, 
(eventueel later gevolgd door update-kosten) 

  
Niet gedeclareerde onkosten zijn: 

Gebruik internet voor websiteonderhoud 

Kosten voor vergaderstukken (kopieën) 

Verblijfskosten vergaderingen bij commissieleden thuis 

Tijdsinvestering commissieleden (100% vrijwilligerswerk 



Verhogen aantallen bezoekers 
 

Vraag 5 

De commissie website wil op een aantal 

manieren het aantal bezoekers verhogen en 

maakt daarbij duidelijk onderscheid in: 

 

Verhogen bezoek website door leden 

Verhogen bezoek ledenpagina door leden 

Verhogen bezoek niet-leden 



Verhogen aantallen bezoekers 
 

Vraag 5 vervolg 

Prioriteit 1: meer leden naar de ledenpagina 
krijgen: 
 

Actie van bestuur om leden te bewegen 
mailadres te melden bij secretaris I 
 
 

Actie van Commissie Website door aanvraag 
inlogcodes te vergemakkelijken via nieuwe 
website (registratie) 

 



Verhogen aantallen bezoekers 
 

Vraag 5 vervolg 

Prioriteit 2: Meer leden naar de website trekken: 
 

Actie van bestuur nodig;  
regelmatig aanleveren van interessante en actuele 

informatie 

Actie van commissie website:  
complete restyling van de website, met veel 

mogelijkheden tot interactie met leden en bezoekers 

Meer  interessante verhalen over wat leeft onder de 
leden plaatsen 

Meer interessante verhalen over het leven in Akoon 
plaatsen 

 



Verhogen aantallen bezoekers 
 

Vraag 5 vervolg 

Prioriteit 2: Meer leden naar de website 
trekken: 
 

Actie van leden en bezoekers nodig;  
regelmatig aanleveren van interessante en actuele 
informatie aan webredactie 

Het wordt de leden nu gemakkelijk gemaakt door 
de introductie van het contactformulier webmaster 

 



Welke visie heeft de Commissie 
website? 
 

Vraag 6 
De commissie website wil haar best blijven doen om 
de website,  
primair voor de leden,  

inclusief inwonende gezinsleden,  

jong en oud,  

tot een ontmoetingsplaats te maken  

waar men graag komt om nieuws te brengen en 
nieuws te halen  

en waar veel is te zien, te horen, te lezen en 

te leren  

over heden, verleden en toekomst van Akoon en van 
“Akonezen” in Nederland. 



Visie Commissie website 
 

 
Toekomstplannen van de Commissie 
Website 
 

Onderdelen van de website vertalen in Engels 

en in Bahasa Indonesia 

Duidelijkheid vanuit de ledenvergadering 

en/of het bestuur over de rol van sociale 

media, aanvullend op de website  

(facebookpagina  “Vrienden van Akoon”? 

 



Voorwaarden vanuit de Commissie 
website 
 
 

 

Voorwaarde 1:  
Goede samenwerking met het bestuur dat 
zelf actief bijdraagt en meedenkt. 

Voorwaarde 2:  
Actieve bijdrage van leden (en hun 
gezinsleden) voor aanleveren van bijdragen 



Voorwaarden vanuit de Commissie 
website 
 
 

 
Voorwaarde 3:  
Versterking van de Commissie website door 
een “Akoon asli” met creatieve ideeën, liefst 
met website-ervaring en met interesse voor 
Molukse cultuur 
Voorwaarde 4:  
Aanmelding van leden die op verzoek van de 
commissie website af en toe teksten willen 
vertalen: 
Nederlands - Engels 
Nederlands - Bahasa Indonesia 
Bahasa Indonesia - Nederlands 



Nieuwe website 
www.kumpulan-akoon-pat.nl 



De bestaande website 



De nieuwe website 



Betere navigatie 



Gemakkelijker registreren  



Gemakkelijker contact met 
bestuur en commissie 



Gemakkelijker reageren zonder 
inlog of wachtwoord 



Actieve leden maken een website! 

In september komt de commissie weer bij 
elkaar. 
Wij hopen dat we dan via mail, 
contactformulier, blog of gewoon via een 
telefoontje, veel reacties te hebben ontvangen 
in de vorm van: 
 
Foto’s, video’s en muziek 
Verhalen (reisverhalen, anekdotes, 

familiegeschiedenis etc.) 
Voorstellen voor blogonderwerpen en nieuwe 

bijdragen, enzovoort! 
 

  



Vragen zijn welkom…. 

http://www.kumpulan-akoon-pat.nl 
 
http://www.kumpulan-akoon.nl/ 

Wat kunt u vandaag al doen als u wel lid bent maar 

nog geen inloggegevens heeft? 

Uw mailadres bij de secretaris I correct  invullen op 

de presentielijst. 

Of op de nieuwe website de registratiepagina 

invullen. 

Doen! 
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